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Samenvatting

Belanghebbende keert in juli 2015 in van een aantal niet eerder aangegeven Luxemburgse en Zwitserse bankrekeningen.
Belanghebbende sluit met de inspecteur een vaststellingsovereenkomst, waarna aan belanghebbende navorderingsaanslagen en
vergrijpboetes worden opgelegd. In geschil is of de vergrijpboetes over de jaren 2003 tot en met 2011 terecht zijn opgelegd. De
rechtbank oordeelt dat de nieuwe inkeerregeling van art. 67n AWR als een strafbepaling dient te worden beschouwd, en dat deze in
strijd is met art. 7 EVRM en art. 15 IVBPR, omdat de regeling een strafverzwaring inhoudt. De rechtbank vernietigt op grond van
het legaliteitsbeginsel de boetes die zien op vóór 1 januari 2010 begane beboetbare feiten (2003 tot en met 2008). Met betrekking tot
de boetes over de jaren 2009, 2010 en 2011 oordeelt de rechtbank dat belanghebbende geen beroep kon doen op de tijdelijke
verruimde inkeerregeling die van toepassing was tussen 2 september 2013 en 1 juli 2014. De rechtbank oordeelt voorts dat de
inspecteur geen zwaardere straf mocht opleggen dan volgt uit het beleid zoals dat gold ten tijde van het doen van de onjuiste
aangiften. De rechtbank vermindert de boetes over die jaren overeenkomstig het BBBB 1998 tot respectievelijk 15% (2009) en 30%
(2010 en 2011).

(Beroepen gegrond.)

Commentaar

De inkeerregeling (art. 67n AWR) is door de jaren heen meerdere malen gewijzigd. Er zijn meerdere fasen te onderkennen, waarbij
een belangrijke wijziging heeft plaatsgevonden op 2 juli 2009. Waar eerst in de wet was opgenomen dat bij inkeer geen boete kon
worden opgelegd, is dat toen veranderd. De maximale boete is sindsdien 100% en voor box 3 vanaf dat moment zelfs 300%. Op
grond van het destijds getroffen overgangsrecht zou de oude regeling nog doorwerken tot 1 januari 2010. Op basis van het beleid is
de op te leggen boete in de jaren daarna bij inkeer gematigd tot nihil en daarna stapsgewijs verhoogd (30%, 60%, 120%). Voor
aangiften die worden gedaan vanaf 1 januari 2018 is de inkeerregeling voor box 3 zelfs volledig afgeschaft.

De hamvraag die voorligt is of art. 67n AWR (de inkeerregeling) moet worden gezien als een ‘penalty’ (een strafbepaling) of als een
bepaling voor de uitvoering of handhaving van een straf. Als sprake is van een penalty, zijn de bepalingen van art. 7 EVRM en art.
15 IVBPR van toepassing. Het nulla-poena-sine-lege-beginsel leidt er dan toe dat geen zwaardere straf mag worden opgelegd dan die
van toepassing was ten tijde van het begaan van het strafbare feit.

Al in 2012 lag deze vraag voor bij Rechtbank Breda (20 september 2012, nr. 12/01168, NTFR 2013/386), die oordeelde dat art. 67n
AWR geen strafbepaling behelst. In 2018 is Rechtbank Zeeland-West-Brabant nog steeds diezelfde mening toegedaan (30 oktober
2017, nr. 16/2873, NTFR 2018/198). Ook Rechtbank Haarlem (6 december 2012, nr. 12/03459, NTFR 2013/347) oordeelde zo,
maar een andere kamer van diezelfde rechtbank oordeelde later anders (19 februari 2013, nr. 12/02511, NTFR 2013/762), in die zin
dat wel sprake was van een strafbepaling. Zo ook Rechtbank Gelderland (14 juli 2017, nr. 16/1332, NTFR 2017/2061) en vrij
recent Rechtbank Den Haag op 15 mei 2018 (nr. 17/4338, ECLI:NL:RBDHA:2018:5931). Deze uitspraak kan aan dat rijtje worden
toegevoegd. Inmiddels is de stand 4-3 voor de belastingplichtige. De achterliggende juridische problematiek is in de commentaren bij
voornoemde uitspraken uitgebreid aan bod gekomen, dus daar verwijs ik naar. Hoewel de rechtbank vrij kort motiveert waarom
sprake is van een strafbepaling, meen ik dat dit wel steekhoudende argumenten zijn.

De belastingplichtige bepleit dat op grond van art. 67n AWR geen boete mag worden opgelegd, omdat die bepaling tot 2 juli 2009 in



een wet in formele zin was opgenomen. Ook bepleit de belastingplichtige dat geen boete mag worden opgelegd op grond van de
inkeerregeling (art. 67n AWR) in de periode 2 september 2013 tot en met 1 juli 2014 (de boete was toen gematigd naar nihil). De
rechtbank maakt daar korte metten mee, omdat duidelijk was dat een boete kan worden opgelegd en dat deze tijdelijke verruiming
enkel is bedoeld om belastingplichtigen nog een laatste kans te geven om schoon schip te maken.

Daarnaast bepleit de belastingplichtige dat het BBBB 1998 overgangsrecht behelsde dat de oude beleidsregels van toepassing achtte
op beboetbare feiten begaan vóór het in werking treden van het beleid. Per 1 januari 2014 is inkeer van dat overgangsbeleid
uitgezonderd. De rechtbank oordeelt dat het BBBB 1998 ook heeft te gelden als regels van sanctierecht, dus dat dit eveneens onder
art. 7 EVRM en art. 15 IVBPR valt. De motivering van de rechtbank is wederom kort. Ik zou menen dat dit een uitgebreidere
motivering behoeft dan de beoordeling of het in de wet in formele zin opgenomen art. 67n AWR vóór 2 juli 2009 een strafbepaling
is. Omdat de aangiften 2009, 2010 en 2011 zijn ingediend in 2010, 2011 en 2012, moet het destijds geldende beleid worden
toegepast; de boetes moeten dus worden gematigd.

De aangiften 2012 en 2013 zullen vermoedelijk zijn ingediend in de jaren 2013 en 2014. Ik meen dan ook dat als het BBBB 1998
kan worden gekwalificeerd als strafbepaling die onder de reikwijdte valt van art. 7 EVRM en art. 15 IVBPR, de boete op grond van
het lex-mitior-beginsel voor de aangiften die zijn ingediend tussen 2 september 2013 en 1 juli 2014 moet worden gematigd naar nihil
omdat het BBBB 1998 destijds voorschreef dat de boete wordt gematigd tot nihil (Stcrt. 2013, 25169). Dit is voor zover ik weet nog
niet voorgelegd aan een rechter, maar biedt naar mijn idee een goed verweer om de boetes in de latere jaren aan te vechten.

Hoe nu verder? Rechtbank Den Haag ziet geen aanleiding om prejudiciële vragen te stellen aan de Hoge Raad. Er is immers al
sprongcassatie ingesteld (nr. 17/04086). In buitenlands-vermogen-zaken wordt nu in de vaststellingsovereenkomst (al dan niet op
verzoek van de belastingplichtige of gemachtigde) steeds een voorbehoud opgenomen dat rechtsmiddelen kunnen worden aangewend
tegen de boetes die zijn opgelegd voor aangiften die zijn ingediend vóór 2 juli 2009. Met instemming van de Belastingdienst worden
die bezwaarschriften aangehouden totdat de Hoge Raad arrest heeft gewezen. Het lijkt me raadzaam voor eenieder om een
dergelijke afspraak met de Belastingdienst te maken. En gelet op de huidige ontwikkelingen in de jurisprudentie doet men er goed
aan om het voorbehoud zelfs nog ruimer te maken en door te trekken naar latere jaren.

De uitspraak is inmiddels ingehaald door de conclusie van A-G IJzerman van 14 juni 2018 (ECLI:NL:PHR:2018:688). In het kort
adviseert de advocaat-generaal om het vraagstuk over de boeteoplegging in relatie tot de inkeerregeling voor te leggen aan het
EHRM. Verder merkt de advocaat-generaal op dat de inkeerregeling een strafuitsluitingsgrond is, waardoor wel toetsing aan art. 7
EVRM mogelijk is, maar daaraan vanwege de formulering van de inkeerregeling niet kan worden toegekomen. Hopelijk geeft de
Hoge Raad snel duidelijkheid.

[1] Mr. K.M.G. Demandt is advocaat bij Hertoghs advocaten.
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